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De stijging van de 
waarde van de 

portefeuille werd
voor 75% gegenereerd

door 5 activa

31/12/201731/12/2016

18,9
(€ mld.)

17,0
(€ mld.)

Dividend

Andere

Stijging van de netto-actiefwaarde met 11%
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31/12/201731/12/2016

18,9
(€ mld.)

17,0
(€ mld.)

Dividende Autres
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Bijdrage van + € 617 mln. aan de 
stijging van de netto-actiefwaarde

• In portefeuille sinds 2006

• Nummer twee wereldwijd in Wijn & 
Gedistilleerde dranken

• Actief portefeuillebeheer voortgezet in 2017

• Rationalisatie van de kostenstructuur

• Belang GBL: 7,5% einde 2017

• Waarde einde 2017: € 2,6 mld. (vs. € 2,0 mld. 
einde 2016)

TSR (1 jaar)

30%

+ 18%
28%

10%

Pernod
Ricard

Ref.-index

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Food & Beverage
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Bijdrage van + € 497 mln. aan de 
stijging van de netto-actiefwaarde

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Chemicals

(1) 16,9% bij het afsluiten van de kapitaalverhoging

TSR (1 jaar)

49%

+ 35%
46%

11%

Umicore Ref.-index

• In portefeuille sinds 2013

• Prominente speler op het gebied van cruciale
technologieën voor duurzame ontwikkeling

• Belangrijke investeringen ter ondersteuning
van de groei van de divisie Rechargeable
Battery Materials

• Deelname aan de kapitaalverhoging van
februari 2018 voor een bedrag van € 144 mln.

• Belang GBL: 17,0%(1) einde 2017

• Waarde einde 2017: € 1,5 mld. (vs. € 1,0 mld.
einde 2016)
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Bijdrage van + € 389 mln. aan de 
stijging van de netto-actiefwaarde

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services, en de TSR werd berekend in euro’s

• In portefeuille sinds 2013

• Voortzetting van de externe groei om het 
dienstenpakket en de geografische 
aanwezigheid van de groep te verbreden

• Belang gehecht aan digitale innovatie

• Belang GBL: 16,6% einde 2017

• Waarde einde 2017: € 2,8 mld. (vs. € 2,4 mld. 
einde 2016)

TSR (1 jaar)

16%

+ 8%
23%

15%

SGS Ref.-index
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Bijdrage van + € 357 mln. aan de 
stijging van de netto-actiefwaarde

• In portefeuille sinds 1987

• Strategische positionering versterkt in het
bijzonder door de overname van Kerneos

• Investeringsprogramma in de Graphite &
Carbon-divisie ter ondersteuning van de
organische groei

• Belang GBL: 53,8% einde 2017

• Waarde einde 2017: € 3,4 mld. (vs. € 3,1 mld.
einde 2016)

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Construction & Materials

TSR (1 jaar)

9%
8%

Imerys Ref.-index

12%

+ 1%
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Bijdrage van + € 294 mln. aan de 
stijging van de netto-actiefwaarde

• In portefeuille sinds 2015

• Strategisch plan met ontwikkeling in de 
Verenigde Staten en China, digitale trans-
formatie, herstel van Reebok in de Verenigde 
Staten en operationele margeverbetering

• Verkopen van CCM Hockey en TaylorMade Golf

• Benoeming van Ian Gallienne in het 
Auditcomité

• Belang GBL: 7,5% einde 2017

• Waarde einde 2017: € 2,6 mld. (vs. € 2,4 mld. 
einde 2016)

TSR (1 jaar)

13%

+ 1%
11%

10%

adidas Ref.-index

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Consumer Goods
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17,0
(€ mld.)

Dividende Autres
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Bijdrage van € (58) mln. aan de stijging 
van de netto-actiefwaarde

• In portefeuille sinds 2005

• Benoeming in september 2017 van Jan Jenisch
tot Gedelegeerd Bestuurder van de groep

• Nieuwe strategie om (i) zich te richten op de
aantrekkelijkste landen, (ii) een vierde
bedrijfssegment van oplossingen en
producten te ontwikkelen dat dichter bij de
eindklanten staat en (iii) het bedrijfsmodel te
vereenvoudigen en de kosten te beheersen

• Belang GBL: 9,4% einde 2017

• Waarde einde 2017: € 2,7 mld. (vs. € 2,9 mld.
einde 2016)

(6)%

2%

8%

Lafarge
Holcim

Ref.-index

TSR (1 jaar)

(3)%

Noot: de referentie-index is de Stoxx Europe 600 Construction & Materials, en de TSR werd berekend in euro’s



2011
€ 12 mld.

Een geografisch en sectoraal gediversifieerde portefeuille

2017
€ 19 mld.

2011
€ 12 mld.

2017
€ 19 mld.
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29 %
Industrie

54 % 
Energie

3 % Sienna Capital
15% 

Consumptie-
goederen

36 %
Frankrijk

29 % Zwitserland

16 %
Duitsland

10 % Belgique

3 % Verenigd Koninkrijk

1 % Spanje 5 % Andere

42 %
Industrie

4 % Energie5 % Sienna Capital

15 %
Diensten

34 %
Consumptie-

goederen

97 %
Frankrijk

3% Andere



Wereldwijd marktleider in 
uitrustingsgoederen en projectbeheer, 
voornamelijk in de 
agrovoedingssector

Wereldleider in hygiënische 
consumptiegoederen

Voortzetting van de diversificatiestrategie door het realiseren van 
€ 0,9 mld. aan investeringen in 2017
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Toonaangevende uitbater van 
vrijetijdsparken in Europa, Noord-
Amerika en Azië

Wereldwijd luxemerk dat zich  
onderscheid door zijn typisch Britse  

traditie

Belang(1)

Beurswaarde(1)

4,25%

€ 328 mln.

19,98%

€ 454 mln.

Belang(1)

Beurswaarde(1)

6,46%

€ 557 mln.

21,19%

€ 254 mln.

(1) Einde 2017



Goed momentum met betrekking tot de uitbouw van de alternatieve 
investeringen van Sienna Capital

Flora Food Group

• Verbintenis van € 250 mln.

• Co-investeringspartnership

met

• Margarinedivisie van Unilever

• Pro-forma-omzet van

€ 3 mld. in 2017

… en in 2018

Kapitaal geïnvesteerd in de 7 fondsbeheerders

Ontvangen uitkeringen

Implied money multiple van het geïnvesteerd kapitaal

€ 1,2 mld.

€ 0,8 mld.

1,5 x

Activa onder beheer van de fondsbeheerders

€ 4,5 mld.(1)

Resterende verbintenissen, waarvan € 375 mln. aangegaan in 2017 in
ECP IV (€ 200 mln.), KCO IV (€ 150 mln.) en Backed (€ 25 mln.)

€ 0,7 mld.

12(1) Exclusief BDT Capital Partners

NAW van de deelnemingen einde 2017

€ 0,9 mld.
+

€ 1,7 mld.

Einde 2017

Uitgekeerde dividenden aan GBL (vs. € 18 mln. in 2016)

€ 40 mln.



Sector Mineralen

Test, 
inspectie

en 
certificatie

Bouw-
materialen

Wijnen en 
Gedistil-
leerde

dranken

Sport-
uitrusting

Materialen-
technologie

Olie en gas Luxe
Hygiënische 
consumptie-

goederen

Proces-
technologie

voor 
agrovoeding

Recreatie-
parken

Alternatieve 
investe-
ringen

Positionering 
binnen de 

sector
#1 #1 #1 #2 #2 Top 3 Top 5 Top 5 Top 3 #1 Top 3 n.a.

Rangschikking
van GBL in het 

aandeel-
houders-
schap(1)

#1 #1 #2 #2 #1 #1 #11 #1 #1 #4 #1 n.a.

Belang in %(1) 53,8% 16,6% 9,4% 7,5% 7,5% 17,0% 0,6% 6,5% 19,98% 4,3% 21,2% 100%

Waarde(1)

(€mld.)
3,4 2,8 2,7 2,6 2,6 1,5 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,9

(1) Op 31/12/2017

Een kwaliteitsportefeuille van toonaangevende bedrijven in hun 
sector…
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… die kunnen profiteren van megatrends op lange termijn en
die veerkrachtig zijn
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Gezondheid & lifestyle

Demografische 
verschuiving

Versnellende 
verstedelijking

Verschuiving van de economische 
macht naar opkomende markten

Technologie 
& digitaal

Duurzame 
ontwikkeling en

grondstoffen-
schaarste



• Inaugurele institutionele obligatie-uitgifte van € 500 mln. geplaatst

in mei 2017

• Looptijd van 7 jaar en rentevoet van 1,375%

• De uitgifte werd bijna 3 maal overschreven door een gediversifieerde
basis van vooraanstaande institutionele beleggers, vooral Franse,
Belgische en Angelsaksische

• Diversificatie van de financieringsbronnen

Inaugurele institutionele obligatie

Nettoschuld 
op 31 december 2017

Loan-To-Value ratio

Liquiditeitsprofiel, omvat de 
bruto liquide middelen en niet-
opgenomen bevestigde 
kredietlijnen

2,3%

€ 443 mln.

€ 2,7 mld.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Looptijdenprofiel(1)

Converteerbare
obligatie
€ 450 mln.

Institutionele
obligatie
€ 500 mln.

Niet-opgenomen 
kredietlijnen
€ 2.150 mln.

(€ M)

(1) Exclusief bankschulden van € 57 mln., vervallend in 2023-27
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Een degelijke en flexibele financiële structuur ter ondersteuning van 
de strategie



(in € mln.) 2017 2016 Δ

Nettobijdrage dividenden 
van de deelnemingen

461,2 457,6 + 3,6

Yield enhancement 12,8 26,4 (13,6)

Nettokosten (47,5) (43,6) (3,9)

Cash earnings 426,5 440,4 (13,9)
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Daling van de cash earnings met 3,2% tot € 427 mln.

(1) Resultaten van de yield enhancement-activiteiten

(2) Rente, overige financiële en operationele opbrengsten en kosten, exclusief de resultaten van de yield enhancement-activiteiten

(in € mln.)
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(1)

(2)

Nettobijdrage dividenden
van de deelnemingen

Cash earnings



Nettoresultaat voornamelijk 

beïnvloed door:

• de nettodividenden van de 

deelnemingen voor € 341 mln.

• de gerealiseerde meerwaarden 

op verkopen van de 

deelnemingen in 

Golden Goose en ELITech

door Ergon Capital Partners III 

voor een bedrag van 

€ 216 mln. (deel van GBL) 

• de bijdrage van Imerys voor

€ 200 mln.

(€ mln.) 2017 2016 Δ

Cash earnings 426,5 440,4 (13,9)

Mark-to-market en andere
non cash

(5,2) 14,4 (19,6)

Operationele onder-
nemingen en Sienna Capital

413,4 223,1 + 190,4

Eliminaties, meerwaarden, 
waardeverminderingen en
terugnames

(129,3) (1.135,6) + 1.006,3

Geconsolideerd
nettoresultaat

705,4 (457,7) + 1.163,1

Een geconsolideerd resultaat van € 705 mln.
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• 7 mei 2018: Onthechtingsdatum van coupon nr. 20 

(ex-dividend date) 

• 8 mei 2018: Afsluitingsdatum van de dividendgerechtigde posities van 

coupon nr. 20 (record date)

• 9 mei 2018: Betaaldatum van coupon nr. 20 

(payment date)

Dividend

Uitkeerbare reserves op einde
december 2017

Historiek

€ 7,7 mld.

Dividend-
rendement

3,3%

stijgend met

2,4%
tegenover

2016

Brutodividend

€ 3,00
per aandeel

Voorgesteld dividend met betrekking tot 2017 stijgt met 2,4%

2,09

2,93

3,00

0 1 2 3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(in € p.a.)
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+ 2,4%

+ 2,4%

+ 2,5%

+ 2,6%

+ 2,6%

+ 1,9%

+ 2,4%

+ 5,0%

+ 5,2%

+ 10,0%

+ 10,0%



Een gediversifieerde kwaliteitsportefeuille:

In staat om: 
• de ontwikkeling van de deelnemingen te steunen
• nieuwe investeringsopportuniteiten aan te grijpen

Voortzetten van het genereren van een totaal 
aandeelhoudersrendement op lange termijn dat het 

beter doet dan de referentie-index.

Aanhoudende en duurzame groei van onze 
netto-actiefwaarde op lange termijn

Dividendrendement hoger dan het
gewogen gemiddelde van de portefeuille

Stevige balansstructuur

19

Vooruitzichten

Onveranderde doelstellingen Duurzaam bedrijfsmodel

%

€

Als er zich geen belangrijke gebeurtenissen voordoen, verwacht GBL een dividend 2018 uit te keren 
dat minstens gelijk is aan het voorgestelde dividend voor het boekjaar 2017

Dividendbeleid
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